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 ...ابطال فتواي تحريم ذبيحه مجوس و -1

ِم  ُسنّ ُسنّ  –بررسي روايت  -2 ِم  ��آ�سكئِ  و ل   كتاك  �  اكيحأ ةا  ِم و  – بِكئم
 باطل بودن قسمت دومي روايت مذكور.اثبات 

 مك  –بررسي روايت  -3
َ
ا حر م ياكِمهم فِا حالل و ّ     فحَ أ ُِ مك ستَت ومك َحّرم ف
ا مك عفك ل�  ُِ  .-عنُه ف

 .از آن فلسفة ذبح اسالمي و مقصود شارع -4
 .حكم تسميه بر ذبيحه -5
 .هاي بالد اسالمي ما بررسي وضع گوشت -6

 





 
 
 

 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

عاملنا ونعوذ به من أنا وسيئات سنعوذ باهللا من رشور أنفن احلمدهللا نحمده ونستعني به وإ

 .ل فلن جتدله ولياً مرشداضلمن يمن هيده اهللا فهو املهتد و ،العقل ةقلاجلهل والعجز و

اهللا  صلیحممد  ،للعاملني ةً رسله اهللا رمحأ يسلم علی حبيب رب العاملني، الذأو صيلأو

 لی يوم الدين.إهتدی هبديه امن حبابه وأعليه وسلم وعلی آله ومجيع 

ْ قَۡوٗ� ﴿ َ َوقُولُوا َّ � ْ وا ُُ ّّ � ْ اَنُووا ََ  َا ن ِّ � � َ َا َ
ّ ُ َدٗ ََ َسدن نۡح  ٧ا   ُۡصل َ َ� ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َو

َ
نۡر لَُ�ۡم أ ۡغف

يًم�  ًزا َعظن ۡد فَ�َز فَۡو َُ �َ ۥ  رَُسوَ�ُ َ َو َّ ِن � ِن ُ َ ُ�ۡم  َوَن   ََ ُُو ُُ  .]٧١ – ٧٠[األحزاب:  ﴾٧لَُ�ۡم 
در  كه(اي را كه حق و صواب باشد بگوييد، اي اهل ايمان: از خدا بترسيد و گفته«

گناهان تان را و  هاعمال شما را صالح گردانيدچنين راهكاري خداي بزرگ نيز) ي  نتيجه
رستگاري بزرگ دست يافته به بيامرزد و هر كه از خدا و پيامبر او اطاعت نمايد به درستي كه 

 .»است
كردنش به خلعت بعد از خلق بشر و كمال تدريجي سرشت او و مكرم نمودن و معزز 

ن به ، او را به اسم انسان يعني انس و الفت گيرنده با ديگران و اطرافياعقل و درك و تدبير
نموده و او را بر آنان را رام و مسخر و مطيع او ها  آن ديگر مخلوقات معرفي نمود و كثيري از

 فضيلت داد.
صطفي نمود و از طرف ارا برگزيده و  كساني ها انسان ميان بعد از اين مرحله بود كه از

 -آل عمران 33 – ةبقر 132(در خور درك و فهم آنان بر ايشان فرستاد اي  برنامه د قانون ووخ
شايسته و الزم نديد  ااجبار و اكراهي ر ،..) و در انتخاب و عدم انتخاب اين قانون. نمل و 59

نمودم، هر كس از آن تبعيت بعد از اينكه هدايت و قانون برايتان ارسال  :) و فرمود3: (دهر
 ديست.) چرا كه اهل سعادت و سربلن٣٨ :(بقرهنمود هيچگونه خوف و نگراني نداشته باشد 
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آيه از آيات بينات الهي كه در قرآن ثبت و ضبط است تنها راه  ها ده اساس بر ،آري
نجات و سعادت دنيوي و اخروي راهي است كه خداي سبحان توسط پيامبران براي انسان 
تعيين نموده و هدف نهايي ارسال رسوالن نيز بيان آن منهج خدايي است و آن نيز راهيست 

هر موجودي راط مستقيمي است كه در پناه آن هر انسان بلكه ص سراسر رحمت و بركت و
 خود خواهد رسيد. به كمال حقوق

بهرحال يكي از دستورات خداي قانونگذار امر به تقوا و رعايت حريم و حدود مقرر شده 
الهي رسول  نآخرييكي از آياتي كه اند  مستحضرعلم همچنان كه اهل  .باشد مي براي انسان

براي اصحاب و ياران آن را  نمود و مي در همه خطب و مواعظش تالوت محمد مصطفي
سوره  )71و  70(همان آيات د كر مي و توجه شان را بدان جلب هخود تفسير و بيان نمود

است يعني توصيه به تقوا  »عالج حادثه پيش از وقوع«احزاب بود كه پيام آيه به تعبير امروزي 
 وعظه و كالمي.و ترس از خدا پيش از هر بيان و م

كه در نتيجه اين  ،بگوييد باشداي را كه حق و صواب گفتهاز خدا بترسيد و  :اي اهل ايمان
نيز اعمال و كارتان را شايسته و بايسته نموده و چنين روند و راهكاري خداي قانون گذار 

 آري به راستي هر كس از خدا و رسولش اطاعت و .نمايد مي گناهانتان را بخشيده و عفو
همان اصل اسالمي  بر مبناي .شود مي پيروي نمايد رستگار شده و به پيروزي عظيمي نائل

دل داشته  تقواي خدا را در ،كالمايراد انسان مسلمان بايد قبل از » عالج حادثه قبل از وقوع«
 نموده و با صداي زنگ بيدار باش همهباشد و وجدانش را براي قضاوت در مورد خود بيدار 

دست راند و به  مي آنچه به زباني  براي نتيجه امر خطير و حياتي و يرا برا شياعضاي خو
 36(آيه  صريحچرا كه برابر نص  .آماده نمايد خود شاهد آن استهاي  نمايد و چشم مي ثبت

 شود مسئول خواهند بود. مي تمامي اعضاء و اندام انسان در مقابل آنچه از او صادراسري) 

نَرةٗ ﴿ كه خشيت خدا را به دل دارنديي بود براي آنانيادآوري و تذكرها  اين َۡذك َ�ٰ  ت نَم  َ�ۡ ّ ل
 ».پند و موعظه ايست براي كسي كه بترسد« ]٣طه: [ ﴾٣

ْولُواْ ﴿ ا همه كس بدان متذكر نخواهد شد جز صاحبان خرد و بيدار دالنام
ُ

َذّكُر أ ََ ََ َم�  ّّ ن �
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ۡلَ�ٰبن 
َ
 ».گيرند مي صاحبان خرد پندجز اين نيست كه « .]٩الزمر: [ ﴾٩�ۡ�

توسط اين حقير نيز تذكر نافعي باشد مر  ،شاء اهللا و به توفيق الهي اين صفحات مسطور ان
  .مزيد تقوائي باشدبيدار دالن را و متقين را نيز 

علم و درايت و  ،حلّت و كرامت انو اما با كمال پوزش از يكايك خردمندان و صاحب
يل آن صاستطاعت به شرح و بيان و تف خواهم در حد مي موضوعي را كه ،بينش صحيح

كه كمتر كسي در اين شهر و ق مطلق شروع بدان نمايم، مسئله ايست وفَّمو به توفيق  بپردازم
زيرا همانند  ؛آن را نشنيده و در منزل و اجتماع با آن و گويندگانش روبرو نشده باشدديار، 

ده و در واقع شدلسوز ما  بي معه مظلوم وديگر مسائل و معضالت بار سنگين بر دوش جا
خيال گذشتن به دردها و  بي وردن و يا كنارشنياكه جاهل به چاه اندازد بيرون همانند سنگي 

 افزايد. مي ااجتماع مهاي  ناهنجاري
بهره شده و چه دوستاني كه به  بي كه به علت آن از صفا و صميميت قبليهايي  چه خانواده

 ل گرديده است.دشمني و جدائي مبدعلت آن دوستيشان به 
 .هزار عاقل را به زحمت اندازدسنگي كه نادان به چاه اندازد  ،آري
و  ها كشتارگاه هاي فتواي حرمت ذبايح و گوشت«همان  ،مسئله مورد بحث ،آري
هاي  ذبيحهبدين معنا كه گوشت » شهر و ديار و كشور ما و ديگر مسلمانان استهاي  قصابخانه

و يا چون اكثر مردمان  اند، و قصابان مشرك .. حرام است چون ذبح كنندگان.كشتارگاه و
شك و اي  جامعه در چنين و كافراند و مسلمين اَقلّ هستند پسكشور و شهر و ديار ما مشرك 

آن ذبايحي كه به مگر  .اندحرام ها كالًه حاكم است و به همين علت ذبايح و گوشتهشب
 !)(البته به نظر اين مفتيان .ان آن را ذبح نموده استطور يقين واضح باشد كه مسلم

عرض ديد اهل متحقيق نمايم و نتيجه كار خود را به  زمينهبنده نيز بر آن شدم كه در اين 
زيرا  ؛پذيراي نقدهاي دوستانه و فهيمانه آنان باشمعلم و انصاف گذاشته و با كمال رغبت نيز 

تنها از ميان بني آدم «و به گفته بزرگان دين  ،اشتباهبنده نيز انسان هستم و در معرض خطاء و 
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و يا اشتباهشان توسط خداي سبحان تصحيح شده اند  پيامبرانند كه از اشتباه و لغزش بدور
 »است.

به دو بخش از آيات مربوط بوده و بايد براي حلّ و  ،اين مسئله و فتواي وارده در مورد آن
 د و هم به آيات مربوط به عقايد.ات احكام مراجعه شوآيهم به اش  بررسي

جالله بعد از اينكه امر به تبعيت از قرآن و سنت (خدا  آوريست كه شارع جلّ الزم به ياد

ٖ ﴿ :فرمايد مي و رسول) نموده، بيان ا ۡم �ن َ�ۡ َُ ََ�ٰزَۡ� نن ت نَ� � فَإ � وهُ  ُا نن فَُر � ّرُسولن  َو�ل ن  َّ

َو�ۡ�َ  ن  َّ ن� َن ِ ُوو نن ۡۡ ُ ۡم ت َُ � ُكو رن   .]٥٩النساء: [ ﴾...ۡومن ��خن
خدا و رسول (قرآن و به  پس آن را ،هم به نزاع و اختالف دچار شديد در چيزي بااگر «

 .»، اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد...نماييدسنت) رد 
هر بار بيشتر از قبل  ،با توجه عميق به قرآن و سنت ،مسائل دينيدر يعني در مواقع اختالف 

وحدت و هماهنگي  ،اختالف مرتفع شده ،تا در نتيجه اين تكرار .رج و نزاع خواهد شدحرفع 

  -ىشلن  ولذه تذيرة –و هم آوائي جاي آن را خواهد گرفت 
جالله پشت سر  با كمال تأسف و تألم امروز اين اوامر و دستورات صريح شارع جلّ 

ه و قطعي الثبوت است به روايات و گاهاً انداخته شده و به جاي توجه به قرآن كه قطعي الدالل
 و شتهنداآن را  شود كه اهليت مي نيز بيشتر از توجه به روايات به فتوا و آراء كساني توجه

شده و هنگام روبه رو شدن با صريح ها  مانع ديدن واقعيت شاني خشك و منجمدها تعصب
ارع، شمت و حكمت ين از كالم سراسر رحديات و يا تفسير علمي و هماهنگ با روح آ

 نمايند. مي يششروع به سمپا اجتناب كرده و
 اردي انمفتي ها، آن و شأن نزول و شأن ورودو نيز بدون كمترين اطالع از مستندات ديني 

 ندارند.اي  واهمه وكمترين پروا  ،بر شأن و منزلت بزرگان صاحب شده و بي
زيرا آنان  اند؛ را فراموش نموده براستي كه اينان، رويه و منهج مردان صالح و متقي امت 

نزدشان قطعي و هيچ گاه راضي نبودند كلمه حرام را بر چيزي اطالق نمايند مگر حرمت آن 
از كلمات اند  هو در مسائلي كه يقين به حرام بودنش نداشت ،هيات اخذ شدآيقيني و از صريح 
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اين نزد من مكروه «» ممن آن را دوست ندار« »آيد من از اين خوشم نمي«و جمالتي همانند 
 و از بكار بردن حرام در مورد آن حذر و پرهيز .نمودند مي استفادهها  اين و يا امثال» است

 با اين كار جزو عتاب شدگان سيه روز قرار گيرند. اتا مبادكردند.  مي

نَ�ٰتن نن َ ﴿ ّي ِّ ل ن  َو� ه �ُن ََ ن ِن ل  ََ ۡخَر
َ

ِن  أ ّل ن � َّ ن�وََٱ � ّرَم ز َّ   ۡ َۡ َن �  قُ ۡزقن  .]٣٢األعراف: [ ﴾�لّرن
ي پاكيزه را كه خدا ها روزي ويي كه خدا براي بندگان آفريده ها زينت چه كسي :بگو«

 .»رايشان خلق نموده، حرام كرده استب

َب ﴿ َكذن ُ�ُم �لۡ َُ َ ن لۡسن
َ

� ُف  َصن ت نَم�  ْ ل ولُوا ُُ َّ َٞ َوَ�  ٰ �َ َّ ا  ْ َ�َ � َ�َٰذ وا ُ�َ َۡف َرامٞ ّ�ن َّ ا  َٰذ ن َوَ� َّ 
نُحوَن  ۡفل َُ َب َ�  ۡلَكذن ن � َّ وَن َ�َ � ُ�َ ۡف ََ   ََ ن ِّ نّن � َبِ � ذن ۡلَك  .]١١٦النحل: [ ﴾١�

است  زبانتان به دروغ عادت كرده است نگوييد اين حاللبدون دليل و تنها به علت اينكه «
يكه دروغ و وغ و افترا را به خدا نسبت دهيد، يقيناً كسانرد ،و آن حرام، تا با اين كار خود

 .»د شدنافترا را به خدا نسبت دهند هرگز رستگار نخواه

نۡزقٖ ﴿ ُ لَُ�م ّنن  ّر َّ َُزَل �
َ

َُم ّن�  أ َۡ رََا
َ

َۡ أ َرانٗ  قُ َّ ۡوُه  م ّنن َُ ۡل َِ َج َ�ٰٗ� فَ َّ َاا  � َو  َۡ نَن لَُ�ۡمۖ  قُ ُ
َ

ُ أ َّ

وَن  ُ�َ ۡف َّ ن  َّ ۡم َ�َ �
َ

 .]٥٩يونس: [ ﴾٥أ
و نعمت حاللي كه خدا شويد روزي  مي دانيد و متوجه مي ان بگو: آيابه آن ،اي پيامبر«

كنيد؟  مي و ديگر قسمت را حرامقسمتي را حالل  )به ميل خودپس ( ،فرستاده است براي شما
 »دهيد؟ مي دروغ و افترا را به خدا نسبت ، يارا به شما دادهاي  اجازه يننچآيا خدا اين 

﴿ ْ ا ُۡ ُ ََ َ ُُ ۡم لَُ ۡم 
َ

َ  أ َُ ِ ُ َّ ن � نه ن  ِ َُ ۡ
َ ن َن� لَۡم ََۡ ن ّّ �  َ ْ لَُ م ّنن  .]٢١الشوری: [ ﴾ُعوا

گيرند (دستورات خدا يعني همان آيات  مي آنانيكه دستورات و اوامر خدا را ناديده[«
 ،(مفتيان و احبار و رهبان) كه بدون اذن و اجازه خدامگر معبوداني بجز خدا را دارند  ]قرآن)

 »اند؟ ايشان تشريع نمودهآئين و منهجي را بر
حكم تحليل و تحريم اشياء  ،آيه ديگر ها ده آيات فوق الذكر وبه با توجه  !آري مسلمانان

 ،هپيامبران و مالئكمنحصر به خداست و كسي را از مخلوقاتش حتي  ي از حقوقحقّ …و
 ياراي دخالت در آن نيست و نخواهد بود.
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اد، همه چيزش داده و هر كه را خدايش عقل هر كه را خدايش عقل د«اند  چه زيبا گفته

َوا ّبن ﴿ عقل و درايت بي انسان) 22: كه به تعبير قرآن (انفال» هيچش نداد ،نداد ّّ � ّ نزد  ﴾َُ
تشريع و شرك در  ،يكي از انواع شرك ،شوري: 21يه آبرابر  -پناه بر خدا -خداست

 ست.قانونگذاري يا همان حالل كردن حرام و حرام كردن حالل ا
كه بعد از وفات مرض مسيحيت ترين  ايد مهمترين مصيبت و مزمنو همچنانكه مطلع

مبتالييم و آن بدان مبتال شدند همين مرضي است كه امروز ما بدان  حضرت عيسي 
و كنار  ،چيزي جز كنار گذاشتن انجيل و بيانات صريح حضرت عيسي توسط مسيحيان

كه مسيحيان بعد از ما، نيست.  طرف از  محمد مصطفيصريح  گذاشتن قرآن و بيانات
احبار هاي  حضرت عيسي با واگذاشتن انجيل و تبعيت كوركورانه از تشريعات و قانونگذاري

خواهند بود. و و رهبان، بدردي مبتال شدند كه تا انقراض عالم دچار اختالف و تشتت و نزاع 
حذر بر از آن بت نموده و آخرين سفير الهي ما را هم متوجه آن مصي اما محمد مصطفي 

توبه آمده: عدي پسر حاتم كه از مسيحيت به اسالم ي  سوره 31در تفسير آيه  .ه استداشت
به پيامبر عرض كرد: اي رسول خدا، قوم  ا از پيامبر شنيدرمشرف شده بود وقتيكه اين آيه 

علماي خود كنند، چگونه اين آيه فرموده  نمي نصاري اصالً علماي خود را پرستش و عبادت
 عبادتدر جواب فرمود: درست است كه براي علماي خود  پيامبر«؟ گرفتند مي را ارباب

خدا را برايشان حرام هاي  ولي زمانيكه علماء حالل ،نمودند نمي را پرستشها  آن كردند و نمي
 كردند، مردم در اين كار از آنان پيروي و اطاعت مي خدا را برايشان حاللهاي  و حرام

، تفسير ابن كثير زير آيه 7/317مودند و اين اطاعت كردن يعني عبادت (األم امام شافعي ن مي
 ).حشروو ساير تفاسير و  8202 :توبه، صحيح الجامع آلباني شماره :31

حتماً در بنابراين مسلمانان بايد متوجه باشند كه حق تحليل و تحريم از آن خداست و 

َوَُّزۡ�َ� َعلَۡيَك ﴿ .است تذكري از آن رفته ،اشاره وارقرآن يا به صورت مفصل و يا موجز و 
َ�ٰوٗ  َۡ ن ت َ�َٰب  كن ۡل ن �

نُ�ّ ّل اٖ �  ٱٗ ى وَُهدٗ  َ�ۡ رَۡ�َ َ�  َو نمن ۡسل نۡلُم ٰى ل َ�ُۡ�  .]٨٩النحل: [ ﴾٨َو
و اين كتاب را بر تو نازل نموديم كه وضاحت براي هر چيزي و هدايت و رحمت و «
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 ».است ها مسلمان بشارت براي
ا يانسان و پس در مورد كليات و مسائل حياتي و اساسي كه به خوشبختي و سعادت 

 است، به قرآن كه قطعي الثبوت است مراجعه طبرعكس به خسران و سقوط انسان مربو
 كنيم و مسائل جزئي را اگر نياز بود در روايات جويا خواهيم شد. مي

ايمان و  به احاديث صحيح پيامبر بدون شك  البته الزم به ذكر است كه: همه اهل اسالم
 ،جايش روي چشم و دل ماست و هيچ مسلماني نگفته ،يقين دارند و همانند ساير مقدسات

ز و فارق منهج ما با مميتنها چيزي كه  .احاديث صحيح پيامبر را قبول ندارم و منكر آن نشده
پيامبر فقط ابالغ شرع و  گوييم: با توجه به صريح قرآن وظيفه مي ديگران شده اين است كه ما

 19(آيات كه نيازمند به بيان باشد.  يو تفسير و بيان كالم پروردگار است هر جاي -قانون خدا
 12عنكبوت،  18نور،  56نحل،  35مائده،  99مائده و  92آل عمران،  20مائده،  67انعام، 

 نحل) 64و  44) و (…تغابن و
آيات قرآني ي  و تفسير كننده ان كالم پيامبر و به عنو را قبول داريم احاديث ،بنابراين

ام از احكاي  مسئله به تعبيري روشنتر بگويم: براي هر حكم و ،جايش روي چشم و دل ماست
مبر ي از آيات موجود باشد بعد احاديث پياعقط و مسائل اساسي و حياتي دين نص  تفسير و

 بيان و آشكار نموده باشند. ،يا نكات مبهم آن نص را
هم  زيرا حضرت رسول  ؛باشد مي نحل مؤيد آن 44ين همان چيزي است كه آيه ا

در اين ميان نقش واسطه را  مخلوق رسانده و همانند ساير پيامبران گذشته فقط پيام خالق را به
و خودش نيز قائل بدان نبوده و همچنانكه داشته نه چيز ديگر و حق تحليل و تحريم را نداشته 

به سوره تحريم  .اوليبه خود برخوردار نبوده نسبت به ديگران به طريق  از چنين حقي نسبت

ُ ﴿ :و شأن نزول و آيات نازله در آن مورد توجه فرمائيد َّ � َّ َّ َ
َّرنُم َن�  أ َُ نَم  ا ل ّن ّ �� � َ َا َ

ّ ُ ََ

 ۖ  .﴾...لََك
 .»اي... چرا چيزي را كه خدا براي تو حالل نموده حرام نموده !اي پيامبر«

اند  نقل نموده 1/52ن القيم در اعالم الموقعين و اب 2/133علم ابن عبدالبر در جامع بيان ال
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ود حكم كه: ابن عباس فرموده خداوند به هيچ كس چنين حقي را نداده كه به رأي و نظر خ

َ ﴿ :نساء آمده كه 105زيرا در آيه  ؛صادر كند حتي به پيامبر  �ن
َ

نَم�  أ ۡ�َ ��ّ�سن ِ ََ َرٮَٰك ۡحُ�َم 
 ِ ُ َّ   .]١٠٥النساء: [ ﴾�

و نفرموده به آنچه . »...تا حكم نمائي در بين مردم به آنچه خداوند به تو نشان داده است«
 .داني حكم كن مي خودت

 نوعي از وحي و الهام ،و چنان احاديثي صحيح با شرايط مذكور در سطور گذشته را

�ٖ  قَُ﴿ انعام 145شماريم و اين نيز برابر آيه  مي عن َط�  ٰ ّرًن� َ�َ َ ُُ نَ�ّ  � َ َن و
ُ

ُد �ن َن�  أ دن
َ

 ّ�  أ
ۥ   ُمُه َِ ِۡ نّ�   ََ  .]١٤٥األنعام: [ ﴾�

كه از ي  يابم در آنچه كه بر من وحي شده است بر طعام دهنده نمي بگو اي پيامبر! حرامي«
 ...»دهد مگر  مي آن طعام

 باشد نه چيز ديگر غير از قرآن. مي تمام آنچه به پيامبر وحي شده همان قرآن و بيان آن

ُُ َع ن �لَۡ َوُى ﴿ هيچگونه منافات و تناقضي با آيات ،و اين بينش و نگاه ما به وحي ِن ََو َوَن� 
٣  ٰ ََ َُو  ٞ َۡ نّ� َو ُهَو � نۡن  گويد، هر  نمي و از هواي نفس خويش سخن« .]٤ - ٣النجم: [ ﴾٤�
ما را بيشتر بلكه اين آيات نگاه  دندار ».ستگويد از وحي است كه بر او وحي شده ا مي چه

فرمايد وحي است و هيچگاه از  مي هر آنچه پيامبر  :گوييم مي چرا كه ما .نمايد مي تقويت
و وحي تناقض هاي  پس مادام وحي است نبايد با ديگر قسمت .زند نمي جانب خود حرفي

 ،محسوس ،قطعي الثبوت ديگر اينكه قرآن وحي اي هنت داشته باشد و نكتياختالف و مبا
بدون هيچ شك و ترديدي، بنابراين قسمت  ،موس و مورد ثقه تمامي اهل اسالم استلم

يعني همان احاديث و مرويات منسوب به پيامبر كه از چنان مزيتي برخوردار ديگر وحي 
در راستاي تفسير و بيان كه هر كدام  و نيست بايد به ترازوي اين وحي قطعي توزين شود

و هركدام غير اين  باشد مي رپيامب ةكه فرمود مشخص است ،نه و عاقالنه آيات بودندعالما

نسبت داد. به همين علّت است  كعاكل� ةمحبه پيامبر حكيم و رئوف و آن را  توان نمي بود،
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 مفضله و طالئي گرفته تا حال و تا مؤمنان قرون نكه دانشمندان و خبرگان امت از هما
 ،مفيد ،فعلي مثبت ،قرآن به راهمين كار عرضه نمودن احاديث  ،قيامت ف بهشرِمي  آينده

و فاروق عمر  صديقه، عايشه ثال از ميان صحابهبه عنوان م اند. مقبول و پسنديده تلقي نموده
 اند. مردان اين ميدان بوده …و   ابن عباس

 :و اما با تمام قاطعيت خواهم گفت
حق  ،حريم اشياء و مأكوالت و مشروبات و غيرهتحليل و ت ،الف: تشريع و قانونگذاري

 .نه رأي و فتواي ديگراناين مورد تنها حكم او حجت است  رو د ،منحصر به شارع است
شُرُف نزول يافته و تك تك اهل اسالم بدون يك درصد ب: آنچه به نام وحي به پيامبر 

و مرويات منسوب به  ستتنها قرآن ا ،شك و ترديد بدان اقرار نموده و بدان ايمان دارند
 از چنان مزيتي برخوردار نيستند. پيامبر 

�ٖ ﴿ :ج: و نيز برابر آيه َط�عن  ٰ ّرًن� َ�َ َ ُُ نَ�ّ  � َ َن و
ُ

ُد �ن َن�  أ دن
َ

ۥ   قَُ ّ�  أ ُمُه َِ ِۡ ََُ�وَن  ََ ن 
َ

نّ�  أ �
نٗ  َُ ۡو 

َ
ًٱ أ ََ ٖ َنۡي �ر �ن َم خن ۡ�َ ۡو 

َ
� أ ًّ ُفو وۡ  � ّنۡس

َ
نۡدٌس أ ُّهۥ ر ُن ّر  فَإ ُِ ۡۡ َ�َم ن � نِ   نه ن ِ َّ ن � ِۡ نَغ ل  َّ ن ه

ُ
� أ ًُ نۡس ف

َ َِ�غٖ  ِۡ رٞ  َوَ� َ�ُٖ  َ� ُفو َك َ� َّ نّن َر يٞم  فَإ ّن   .]١٤٥األنعام: [ ﴾١ّر

يابم مگر اينكه خود مرده  نمي بگو در آنچه به من وحي شده است حرامي !)(اي محمد«
آن پليد است، يا فسقي كه نام غير خدا  خون ريخته شده، يا گوشت خوك؛ چرا كه باشد، يا

كرد، در  نمي بر آن برده شده باشد ، پس اگر كسي ناچار شد در حالي كه از حد زياده روي
 ».مهربان استي  اين صورت خداي متعال آمرزنده

ياكِهم فِا حالٌل ومكحرَم فِا حر ٌم ومك ستَت عنُه  حّ     فأمك «و حديث صحيح 
 ».…فَِا َعفاٌ 

 فكعمك ستَت عنُه فِا مك ياكِهم و ر ُم مك حرَم  ُ  ف لياكِهم و حّ   ُ  فألالُل مك  «
 .»ل� 

در كتاب خود حالل نموده باشد و حرام چيزي است آن را  حالل آن است كه خداوند«
آن چيز براي خداوند آن را در كتاب خود حرام نموده باشد، و از چيزي كه سكوت نموده، 
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يّٗ ﴿ زيرا؛ ».است شما عفو َسن � َك  َا َن َر ََ و پروردگار تو فراموشكار « ]٦٤مريم: [ ﴾٦� َوَن� 
 ».نبوده است

و هر آنچه به حالل بودنش  ،هر آنچه در قرآن به حرام بودنش اشاره شده باشد حرام است
قابل عفو  مورد آن سكوت نموده مباح واشاره شده باشد حالل است و هر آنچه قرآن در 

تشريع و دستكاري قانون چرا كه چنين فعلي  ؛أحدي حق حرام نمودنش را ندارد است و
 –پناه به خدا  –شود  مي و برابر آياتي از قرآن نوعي شرك در تشريع محسوب .شارع است

حديث مذكور كه مموجود است:آتي د ماست در منابع ستشه 
أييد و تصحيح تآن را  دارقطني مكه اما 2047 :حديث شماره 2سنن دارقطني ج )1

 باشد. مي و محدثين قرن چهارم هجري نامبرده از علماء ،نموده
سند اين  ،مجدي بن منصور بن سيدالشوري در تعليق و تخريج بر سنن دارقطني )2

 .روايت را حسن دانسته است
حديث مذكور را ثبت و تصحيح نموده  10/12امام بيهقي در سنن خود به شماره  )3

 است.
حين (بخاري و مسلم) حديث مذكور يدر مستدرك خود بر صحامام حاكم نيشابوري  )4

ثبت نموده و برابر شرط شيخين آن را  …و  3469، 3286، 2069 هاي: را طي شماره
 .است صحيح دانسته

امام ذهبي در تخريج خود بر احاديث مستدرك حاكم درجه حديث مذكور را  )5
 .است صحيح تشخيص داده است و اقرار به صحيح بودن آن نموده

در يكي از اين سندها اشاره به «بهانه گير ومتعصب بگويند:  نكته: اگر چنانچه اشخاص
هم ادر جواب خو» ابي درداء شده است موقوف بودن روايت مذكور بر سلمان فارسي يا

و اهل بهشت معرفي  اي صحابهلماز عگفت: اين دو صحابي بزرگوار كامالً ثقه و معتمد و 
واقع شده و هيچگونه اعتراضي  اصحاب و پذيرش سايرورد قبول و روايت مذكور ماند  شده

 بر روايت وارد نشده و در واقع اجماع اصحاب بر آن محرز شده است.
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بن جبل در آستانه وفات توصيه نموده كه علم  معاذ :آمده كه 337 :در مستدرك به شماره
نان عالم، زيرا اي ؛بگيريدالم سلمان فارسي، عبداهللا بن مسعود و عبداهللا بن س ،را از ابي درداء

 بخاري و مسلم دانسته است.امام ذهبي اين روايت را صحيح بر شرط  اند. ثقه و اهل بهشت

را زير آيه  »...م  ُ  فحرّ  مكو ياكِهم فِا حالٌل  حّ   ُ  فأمك «امام ابن كثير روايت  )6
قبول و آن را  ،ودهانعام آورده و با توجه به اينكه بدان هيچگونه اعتراضي ننم 145

توبه متني مشابه همين حديث در تفسير آيه بيان  31صحيح دانسته است و در زير آيه 
 داشته است.

بت و صحيح دانسته امذكور را ث حديث 3367 :امام ابن ماجه در سنن خود به شماره )7
 .است

بر سنن ابن ماجه بر حديث مذكور هيچگونه جرحي وارد اش  امام سندي در حاشيه )8
 وده و اين روش او گوياي تأييد حديث است.ننم

ناصر الدين آلباني محدث معاصر در صحيح سنن ابن ماجه حديث مذكور را حسن  )9
 تشخيص داده است.

ثبت و درجه آن را  123 :ار حديث مذكور را به شمارهتامام بزار در كشف األس )10
 .ه استتصحيح دانس

 ،تاب الحالل و الحرام في اإلسالمدكتر يوسف قرضاوي استاد ممتاز األزهر مصر در ك )11
 حديث مذكور را صحيح و ثابت شمرده است.

حديث مذكور را مستشهد  162 ص: 4استاد األزهر در كتاب فقه السنه جسيد سابق  )12
 خود و بدان استدالل نموده است.

با اشاره به آياتي  388الي  386 :طي صفحاتشيخ محمود شلتوت در كتاب الفتاوي  )13
ر حق مطلب را به خوبي أداء در راستاي تأييد مفهوم حديث مذكوديگر از قرآن 

 نموده.
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الزم به ذكر است روايت مذكور در ديگر تفاسير و مشروحات آمده و ديگر نيازي به بر 
 شمردن يكايك آنان نيست.

 .11160 :مجمع الزوائد امام هيثمي شماره )14
ن آكه دو سوره اند  دهآري محرمات از مأكوالت و اطعمه در چهار سوره قرآن نازل ش

) و در سوره 3و مائده  173(بقره اند  سوره ديگر مدني و) و د115و نحل  145(انعام  مكي
چيزي را كه خدا براي شما حرام نموده به هر آنچه و هر  :به صراحت آمده 119 :انعام آيه

ّرَم َعلَۡيُ�مۡ ﴿ :بيان شده ليتفص َّ لَُ�م ّن�   ََ ّص  .﴾َوقَۡد فَ
 ا كه خدا به تفصيل به حرمتش اشاره نموده بايد در قرآن باشد نه جائي ديگر.پس آنچه ر

و مجتهدين متقي اسالم به خوبي وظيفه خود را شناخته و پا  ءبه همين علت است كه علما
تشريع و قانونگذاري در تحليل و كه وظيفه ايشان اند  و دانستهاند  نهادهناز حريم خود بيرون 

بيان  و دا نبوده بلكه وظيفه شان همان بيان احكام ثابته در قرآن و تفسيرتحريم براي بندگان خ
  .بوده است نه غير آن حضرت هاي  آن در گفته

 ابوحنيفه نقلامام از قاضي ابو يوسف رفيق و شاگرد » ماأل«امام شافعي در كتاب مهم خود 
به  د واصالً راضي نبودن ديدم كه مي كثيري از پيشوايان دين را«كند كه ابو يوسف فرمود:  مي

بلكه تنها در مورد آن  ،اين حالل است و آن حرام«دادند كه بگويند:  نمي خود اجازه
 . »دادند مي فتواچيزهايي كه در قرآن روشن است و احتياج به تفسير ندارند 

 :گفت مي كه ربيع ،نمايد مي ابن سائب از ربيع بن خيثم كه از تابعين بزرگوار است نقل
شارع جل  حال آنكه ونبايد بگويد: اين چيز حالل است و يا آن چيز حرام  مسلمانن انسا«

 ام. جالله در رد كالم او بگويد: دروغ گفتي من آن را حالل و يا حرام نكرده
براي چيزهايي كند كه: علماي سلف صالح حرام را تنها  مي ابن مفلح از امام ابن تيميه نقل

 برابر نص قطعي يقين داشتند. ،ها آن بردند كه به مي به كار
و  ؛ امام ابوحنيفه، امام مالك، امام شافعي، امام احمدابراهيم نخعي از علماي بزرگ تابعين

 نمودند مي دادند و يا از آن نهي مي هر گاه به امري فتوي :كند كه مي ساير بزرگان نقل
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 ،اين حالل است و آن حرام« :گفتند: اين مكروه است و يا اشكالي ندارد، اما اينكه بگويند مي
 .»نددآور نمي چنين قولي را بر زباناصالً 

از خوردن گوشت حيوانات درنده كه به وسيله  ر بعضي روايات آمده كه پيامبر اينكه د
و يا اينكه به كشتن جانوراني  ،نهي فرموده ،نمايند مي گيرند و شكار مي جلوي گازهاي  دندان

تمام امرهاي  ،همچنانكه از خود روايات پيداست ،ر فرموده.. ام. موش و ،مثل عقرب، مار
 همان حكم به كراهتموجود در دايره نهي هستند نه حرمت و قول صواب در اينگونه موارد 

و احاديث در اين رابطه  .كه قرآن عهده دارشان شده استاند  يو حرام همان موارد هاست آن
 اند. نيز جرح شدهو اكثراً اند  آحاد
مگر نصي قطعي  ... حليت و اباحه است. لبسه وأو اَشربه و از اطعمه اصل در اشياء و اما  

باشد و نص مقبول كه حجت شمرده شود در اين گونه موارد ها  آن دالّ بر حرمت چيزي از
  فقط قرآن است.

ها  و به عنوان شاهد بداناند  آيات استنباط كرده اين ازمذكور علماي اسالم در اخذ اصل 

ِٗ ﴿ اند: الل نمودهاستد َ�ني �ضن 
َ
لَُ�م ّن� �ن �ۡ�  َُ َخلَ ن   ِّ او خدايي « ]٢٩البقرة: [ ﴾�ُهَو �

  .»استفاده شما خلق نموده است واست كه تمام موجودات روي زمين را براي شما 

﴿ ٞ رٞ ّنۡرفُوَعٱ ُ ُُ نيَ �   .]١٣الغاشية: [ ﴾١�
 ».گذاشته شده استهاي  در آن سرير«

﴿ َ لَۡم ت
َ

ۥ � َمُه َِ ن َغ َعلَۡيُ�ۡم ُ ۡسََ
َ

ضن َوأ �
َ
ٰتن َوَن� �ن �ۡ� ّسَ�َٰ� ّرَر لَُ�م ّن� �ن �ل َس  َ َّ ّن �

َ
ْ أ ۡوا َر

َرةٗ  َوٗٱ   َ�ٰ ن طن � ََ ُل �ن � َو ٰدن �َُ ۡل�ٖ َوننَ  ��ّ�سن َن  َ ن عن ِۡ نَغ ن ِ دٗ  َّ نَ�ٰبٖ ى َوَ� ُه ٖ  َوَ� ك ِن و  ﴾٢ نا
 .]٢٠لقامن: [

و زمين است براي شما مسخر گردانيده  ها آسمان ه خداوند هر آنچه درآيا نديديد ك«
ظاهري و باطني خويش را بر شما كامل كرده، و از مردم كسي هست كه هاي  است و نعمت

 ».خدا بدون داشتن علم و نه هدايت دارد و نه كتاب روشني  كند در باره مي مجادله
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آنچه را كه بر روي زمين و در  ،جاللهبنابراين اصالً قابل تصور نيست كه شارع جل 
 ،آن بر او منت بگذارد و بخاطر ،آسمان است براي استفاده انسان و منافع او خلق نموده باشد

 اند. استفاده نكنيد چون حرامها  آن ازاما در مقابل بگويد 
يز نهفته و آن نها  آن البته آنچه را كه حرام نموده نيز به علت و فلسفه مهمي است كه در

 .بحث خواهيم نمودها  آن كند، كه بعداً از مي نسان را دنبالفع اانم
كه قبالً تذكري از آن رفت يعني اصل اباحه و حليت در اشياء و اطعمه و و آن اصل مهم 

ها  آن از .. در اكثر كتب و مدونات اسالمي موجود است كه به عنوان مثال به بعضي. اشربه و
 :كنم مي اشاره
 .299ص  5امام شوكاني ج وطار نيل األ )1

 .968ص  3ج االحكام  ةسير العالم شرح عمديت )2

 .160ص  1روائع البيان محمد علي صابوني ج  )3
 .138من دكتر مصطفي مراد ص منهاج المؤ )4
 .533مختصر فقه از قرآن و سنت ص  )5
  268و ص  49الي ص  47 :صول الفقه دكتر عبدالكريم زيدان صأالوجيز في  )6

 .149ص  4ج سيد سابق  ةلسنفقه ا )7

  22الي ص  18الحالل و الحرام دكتر يوسف قرضاوي ص  )8

 ةبعرالمذاهب األالفقه علي  )9

 148ص  ةالرضي ةاألدل )10

 فقه المنهجي در مذهب امام شافعي )11
 ..... و.و 

 ...بقره و 173 ،مائده 3اما فلسفه حرمت موارد چهارگانه در آيات 
 رسند چه چيز برايشان حالل شدهپ مي اي محمد از تو :كند كه مي بيانشارع جل جالله 

نَ�ُٰت  َٔ �َۡ� ﴿ ّي ِّ ل َّ لَُ�ُم � ّن
ُ

َۡ أ ۖ قُ َّ لَُ ۡم ّن
ُ

ا  أ ََك َن�َُ   .]٤املائدة: [ ﴾لُوُ
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چيزهاي پاكيزه  :بگوحالل شده است، ها  آن كنند كه چه چيزهاي براي مي از تو سوال«
 .»بر شما حالل شده است
آدمي مضر نباشد و طبع سليم انساني بر  پاك باشد و براي جسم كه پس هر نوع غذائي

َّ ﴿ .خوردنش متمايل باشد حالل است ن ه
ُ

ن�رن َوَن�  أ ن� ۡۡ ُم � ۡ�َ ُم َو ّّ ُٱ َو� ََ َۡمۡي ّرنَنۡت َعلَۡيُ�ُم �ل ُّ

سّ  ََ �ل ََ َ
َحُٱ َوَن�  أ ي ِن ّ ََُٱ َو�� ن ُّ ُۡمَ�َ ُ َو�ل ُٱ َو�لَۡمۡوقُوَُة َُ ن َرو ُۡمۡو ن  َو�ل نه ن ِ َّ ن � ِۡ نَغ ۡم َوَن� ل َُ ّكۡي َُ نّ� َن�  � ُِ َُ

 � ۡزَ�ٰمن
َ

ن�ۡ� ِ ْ ُموا سن ُۡ ََ َۡس ن �
َ

اُصبن َوأ نَح َ�َ �� ِ ُُ...﴾  
خفگي و يا هر علت  ،بيماري پيري، ،حيوان مردار به علت مسموميت –ميته يا مردار  )1

هاي  مختلف بدنش لخته بسته و ميكروبهاي  خون در بافتو ديگر تلف شده باشد 
وارد  اي هرودهاي  شوند و از طرف ديگر ميكروب مي تكثيرآن به سرعت موجود در 

از  .دنبخش مي و فساد و خراب شدن گوشت حيوان را سرعتحفره شكمي شده 
 شوند و باعث مرگشان مي كه حيوانات بدان مبتالهائي  آنجائيكه بسياري از بيماري

استفاده از گوشت  مشترك ميان انسان و حيوان هستند،هاي  جزو بيماريشوند  مي
سل، هاي  بيماري :شود مثالً مي ها انسان بدانسبب ابتالي حيوانات مبتال به اين امراض 

خوردن  .هستندها  آن ازهايي  مسموميت غذائي نمونه و سياه زخم، التهاب ريوي
را به دنبال  تمسمومياستفراغ و  و اسهال ،گوشت مردار عالوه بر مشكالت هضم

 دارد.
شود (سالم  مي نوع بيماري از طريق خوردن گوشت مردار به انسان منتقل و بيش از صد

 بازرسي عملي گوشت).و يلسون آندرو:  – الطبُّ اإلسالمیمختار: 

ديگر نيز اشاره هاي  امام شاطبي و ابن عاشور در اهداف دين و مقاصد الشريعه به نكته 
 دارند كه حائز اهميت است.

فقط در رابطه  ،نجاست خون مورد نظر شارع است آنچه كه در -خون يا دم مسفوح )2
خون جامد از  ،) با اين قيد قرآني145: با دم مسفوح يا همان خون جاريست (انعام
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 هر چند در اين مورد اند، و كبد) پاك و حالل معرفي شدهقبيل سپرز و جگر (طحال 
 .روايتي منسوب به معصوم وارد است و در منابع اسالمي ما وجود دارد نيز

قسمت  .باشد مي %)45خوني (هاي  %) و سلول55پالسما ( خون تركيبي از مايعي به نام
باشد و درصد  مي سفيدهاي  قرمز و مقدار كمي نيز گلبولهاي  خوني گلبولهاي  اعظم سلول

وظيفه اصلي خون انتقال  .پالكت در خون وجود داردديگر به نام هاي  بسيار كمي از سلول
(حسن  .باشد مي غذائي و مواد زائد و سمي حاصل از متابوليسم بدن گازهاي تنفسي، مواد

 خون شناسي) هاي  اصول تكنيك :جواهري
خون با داشتن مواد غذائي، محيط مناسبي براي رشد و تكثير بسياري از  ،نبنابراي
ها  شت انواع باكترياز خون براي كي باكتريولوژي ها آزمايشگاه باشد كه در مي ها ميكروب

 .شود مي استفادهها  آن مطالعه جهت
هيچ مسلماني از  و حكم به نجاست خون و حرمت آن از نصوص قطعي برخوردار بوده 

 انعام)  145مائده و  3يه آ( .بدان اعتراض ننموده استها  آن اولين تا آخرين
تنين و گاز دي اكسد كربن وجود دارد. يوره، اسيد اوريك، كرااخون مواد سمي مانند  در

شوند و نيز آهن  مي ده كه به سختي هضمشفيبرين در خون لخته  ،د هموگلوبين در خونوجو
كه ،داليل محكمي هستندشود  مي جذبها  آلي كه به نسبت غير آلي به كندي از طريق روده

انسان ارزش غذائي ندارد و فاقد مواد مفيد براي رشد و تغذيه بدن و  يكنند خون برا مي ثابت
اند  اما چون سپرز و جگر (كبد و طحال) كه مسفوح و روان نيستند و جامد .باشد مي قوام آن

بر خالف خون  وآهن و غيره هستند  ها، ويتامين ها، غني از مواد غذائي مهمي همچون پروتئين
 عمر فاضل عبيد: الطب االسالمي عبر القرون)( اند. قابل استفاده و مفيد واقع شده ،جاري
يكي ديگر از انواع محرمات منصوص عليه است كه  –نزير خوك يا به تعبير قرآن خ )3

در حرمتش نص قطعي وارد است و نزد اهل اسالم و كثيري از دانشمندان غير اسالمي 
 ..).و 3: نيز مقبول و بالريب است. (مائده

خوك آنچنان حيوان پليدي است كه در پر خوري و شهوت راني ضرب المثل ملت 
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كند و گوشت و چربي آن به انواع  مي دفوع خود استفادههاست و بيشتر از نجاست و م
كيلو وزن دارد، اما  2اين حيوان در هنگام تولد  .آلوده استها  و انگلها  مختلفي از ميكروب

 100وزنش به جنسي در مدت دويست روز هاي  به دليل ترشح زياد هورمون رشد و هورمون

به ها  فعاليت جنسي در خوك )ةيهالفق ةالطبي ةمحد حممد: املوسوعأكنعان (رسد.  مي كيلو گرم

در چربي خوك ها  هورمونزياد است و اين نوع  ،جنسي شانهاي  دليل مقدار زياد هورمون
به همين علت مصرف گوشت و  ،شوند و در گوشت آن نيز به وفور وجود دارند مي حل

 نتيجه در وچربي خوك باعث تشديد زيادي فعاليت جنسي در مصرف كنندگان آن شده 

ُم ﴿ بند و باري جنسي را به دنبال دارد بي ني ل َِ ۡل َُت �
َ

َّك أ ُن َو� ۖ � ََ ۡم َعّل نّ� َن�  ۡلَم َ�َ�  � َنَٰوَك َ� عن َۡ ُس
يُم  كن َ�ۡ �٣﴾ 

در ابتال به ت خوك مقدار زياد كلسترول در چربي و اسيد اُريك فراوان در گوش
 قلبي تأثير بسزايي دارد. هاي  يو ناراحت دردهاي مفصلي ،تصلب شرايينهاي  بيماري

و ديگر  تريشين، آميبياز ،سوليوميانت ،خطرناكي مانند آسكارين، باالنتيديومهاي  انگل
 شوند. مي از طريق مصرف گوشت خوك منتقلها  انگل

التهاب دهان، آفت، التهاب عضله قلب، تب » آ«آنفوالنزاي نوع همچون هاي  بيماري
از طريق خوك به  ،نوعاز اين هاي  و ديگر بيماري خوكي سالمو نلوز، كرم كدوي ،مالت

 شوند. مي انسان منتقل
و در  .كه شارع جل جالله از آن آگاهتر است ،و اسباب ديگرها  به همين علل و علت
به نص قطعي خوك را نجس و  ،كشف خواهد شد و انديشه ردخآينده نيز توسط ارباب 

 ..).ومائده  3حرام معرفي نموده است. (آيه 
است كه به اي  ذبيحه هر حيوان و -مورد چهارم از انواع محرمات منصوص عليه )4

 باشد.نام غير خدا بر آن برده شده  ،هنگام ذبح به جاي اسم خداي خالق حيوان

ن ﴿ نه ن ِ َّ ن � ِۡ نَغ ل  َّ ن ه
ُ

اُهلَّ از مصدر إهالل به معني بلند كردن صدا  ]٣املائدة: [ ﴾...َوَن�  أ
به  ،شود مي ل رؤيتايا شول رمضان و برگرفته از آن است كه وقتي هال ،زياست بنام چي
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يعني هالل ماه ديده شد » هالل، هالل«با صداي بلند گويند:  و آن انگشت اشاره نموده يسو
 و بايد روزه بگيرند و يا براي عيد فردا آماده شوند.

ن ﴿ پس نه ن ِ َّ ن � ِۡ نَغ ل  َّ ن ه
ُ

ي كه به هنگام ذبح نام غير خدا بر آن بلند ا : ذبيحهيعني ﴾َوَن�  أ
 يها انسان شده باشد مثل الت و عزّي و منات و هبل و يا بال تشبيه نام انبياء و اولياء و ديگر

 است و تعظيم او انجام شده باشد.بلند شده باشد و ذبح به خاطر قد بر آن زبزرگ و معزّ
از عقيده توحيد و متمركز نمودن  اما اين نوع از محرمات به خاطر پاسداري و حراست

 است به ذات احديت است.قد قدرت و عظمت و
و شارع جلّ جالله هر حيواني را كه هنگام ذبح نام كسي ديگر غير خداي خالق ارض و 

 برده شده باشد بر مسلمين حرام نموده است.بر آن  سماوات
و غير  يكتاب ،ير مسلمانبنابراين ذبيحه از طرف هر كس از بندگان خدا باشد، مسلمان و غ

 .كتابي مادام كه نام غير خدا بر آن بلند شده باشد و براي غير خدا ذبح شده باشد حرام است
چه براي نذر و نذور، چه  ،الزم به ذكر است كه ذبح و سربريدن حيوان چه براي قرباني

ادت نيز از يك نوع عبادت حساب شده و عب ،براي صدقه و يا هر نوع مراسم و شعاير اسالمي
 .ش بايد خاص خداي شايسته عبادت باشد نه غير اوو اشكال همه انواع اكوچك و بزرگ ب

صحيح مسلم  دروارد است كه  اين مورد از پيامبر نور و رحمت  حديث صحيحي در
و ديگر سنن  4434 :.. و سنن نسائي به شماره.و 855 :و مسند امام احمد به شماره 66ص:  7ج

 است.و مسانيد وارد 

 ...».   لاَن  ُ  َمن بَِح لغ « :فرموده اينكه پيامبر 
موجود است كه شرح آن چنين  348ص  5همين روايت در نيل االوطار امام شوكاني ج 

  :است

و أو  كصعيب ألغ     يمن بَِح كعصن  و يذَِح أ س  �     تاكلكيذَِح ِ نأفكلر د ِهم 
م و أو لاىس ألاس  ٌٌ كن  ةت ُ   لذهم  لِيحل  فّك لذ  حر م وو�ا ب ةعتابك سا 

 –اند  كه امام شافعي و جمهور اصحاب او بر اين رأي ...و يِاديكً وأو اص ايكً أ ل ِح مسعمكً 
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ُ �  تايي   لذِاح قصد مع بل و�ن 
َ
ل كن بل  رفر ً ف ن كَن  ل ِح  ة لابكدو    ل

يعني مراد از لعن وارده در حديث كسي است كه  – ح مرتد ً مسعمكً قب  بل  اكم ِكلِ
غير خدا انجام دهد، مثل اينكه براي بت يا صليب يا براي موسي يا عيسي يا ذبح را به اسم 

كل اينگونه ذبايح حرام و غير حالل هستند، فرقي ندارد  ،ذبح نمايدها  آن براي كعبه و به اسم
دانند  مي حرامآن را  امام شافعي و جمهور اصحاب او .ييا مسيح يح مسلمان باشد يا يهودبذا

است آن كسي باشد كه برايش ذبح نموده و ش از اين كار تعظيم و تكريم و قدو اگر هدف
نيتش از اين كار عبادت آن كس باشد، كارش كفر است و اگر فرد ذابح مسلمان باشد با اين 

 شود. مي كار مرتد شده و از دين اسالم خارج
 باشد:  مي حائز اهميت و توجه كه هم و اساسي اي از حديث و شرح آننكات م

مادام كه ذبح را براي غير خدا و به اسم الف: ذابح هر كس و از هر گروه و جماعتي باشد 
 .حرام است و غير مأكولاش  ذبيحه انجام دهد غير خدا

نيتش از  و شود؟ وقتي كه قصد مي ب: چه وقتي ذابح و فاعل چنين كاري كافر و مرتد
در غير اينصورت  .است مذبوح له باشد و به قصد عبادت او انجامش دهدقد اين كار تعظيم و

 شود. نمي دهد مرتد مي شخص مسلماني كه اين كار را انجام

يعني هر كسي كار ذبح را به نام غير خدا و براي غير خدا  ..».َمن«فرموده:  امبر ج: پي

موصول و دالّ بر  »َمن«نانكه آگاهان اطالع دارند همچ ،انجام دهد مورد لعن خداست
 عموميت دارد.

نظر و بينش ما را در  ،عالم و شارحان حديثأآري شرح روايت مذكور از طرف علماي 

ن ﴿ مورد آيه نه ن ِ َّ ن � ِۡ نَغ ل  َّ ن ه
ُ

 نمايد. مي تأييد و تقويت ﴾َوَن�  أ
از او در مورد خوردن آنجا كه وقتي  ،بينش حضرت عايشه صديقه نيز همين است

شنايان خود از ميان آو براي اند  كه عجم براي اعياد مخصوص خود ذبح نمودههاي  گوشت
(عيد مخصوص هر آنچه براي امروز «در جواب فرمود:  ،شود مي سؤال ،فرستند مي مسلمانان

 ».كنند نخوريد مي ذبح ها) عجم
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ها  هيچگاه ذبيحه عجم :گويد ينم به طور عمومرضي اهللا عنها اگر خوب دقت شود عايشه 
ذبح  ها) و بزرگداشت امروز (عيد مخصوص عجم آنچه براي تعظيم«را نخورد بلكه فرمود: 

 صديقه . بايد دقت نمود كه عايشهبقره) 173 :(تفسير قرطبي و ابن كثير زير آيه» شده، نخوريد
 ناعت كرد.ق» از آن نخوريد«با صراحت نفرمود حرام است، بلكه به همين مقدار كه 

 و ادلّه.حال با ما همراه باشيد در تأييد اين توضيحات و اشارات مسبوق با برهان 
گاهي اوقات خسته كننده و مالل آور است اما ناچاريم، چرا كه براي  ،هر چند تكرار

منتج به  خواهد تا مي ركرار مكر، كار بيشتر و تآن جهل زدائي و تخليه اذهان و افكار مبتال به

ۡ�ن ﴿ كه آيه بيان يك مرتبه تنهاشد نه ثمر با َّ َ َكّر ََ َ ۡۡ ِن �  .مؤيد آن است ﴾ُمّم �رۡدن
به يقين در هيچكدام از آيات  ،الف: همچنانكه طي صفحات گذشته كراراً اشاره نمودم

 ،قرآن بدين مطلب اشاره نشده كه ذبيحه و طعام جماعت و گروهي حرام معرفي شده باشد
براي غير اي  ذبيحه هر«ست بلكه قرآن بدين مسئله اشاره دارد كه يه اقرآن خالي از چنين آي

و مسلمان از طرف هر كس باشد مأكول نبوده » خدا و بنام غير او ذبح شده باشد حرام است
 آگاه و متعهد بايد از آن حذر نمايد.

 .را حالل و مشروع معرفي نمودهب: قرآن با تمام صراحت طعام و ذبيحه اهل كتاب 

ٞ َوطَ ﴿ َّ ّن َ�َٰب  كن ۡل � ْ تُوا و
ُ

ََ  أ ن ِّ �ُم � ٞ لُّ�ۡم  َِ َّ ّن �ُنُ�ۡم  َِ و طعام اهل « ]٥املائدة: [ ﴾...لُّ ۡمۖ  َوَط
 ».حالل استها  آن كتاب براي شما حالل است و طعام شما براي

را پسر خدا و يكي از خدايان سه   رعزيو اين در حالي است كه جماعتي از يهود 
 را خدا يا پسر او و يكي از خدايان سه گانه اعتي از نصاري عيسي دانند و جم مي گانه
 .مائده) 73و 72و  17 ،توبه 30دانند ( مي

و شرك بعضي از اهل كتاب اشاره دارند، اما قرآن  و با وجود اينكه آيات مذكور به كفر 
 رد.شما مي –) ذبيحه اهل كتاب را به طور عموم بال اشكال و مباح 5: به صراحت (مائده
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مدرك و سند صحيحي ون هيچ دحال چه شده كه صراحت آيه را رها كرده و در مقابل ب
كه چه  ،شمارند؟ خدا خود داند و صاحبان اين گونه فتاوا مي طعام و ذبيحه ديگران را حرام

 .!كنند مي هدفي را دنبال
 مائده) 5 :طعام اهل كتاب حالل است (آيه 
 مائده) 5 :هينكاح اهل كتاب حالل است (آ 
  مسكوتصاحبان شرك (طعام مشركين يا( 
 بقره) 221نور،  3 :نكاح مشركين حرام است (آيات 
  مجموعه و گروهي  و طعام آيه كه گوياي حرام بودن ذبيحه حتي يكنتيجه: در

 قرآن موجود نيست.مشخص باشد، در 
ل و برهان بايد ديگران هر چه خواهند بگويند، ما كه بر اين باور هستيم و مدرك و دلي

 گ گردن.ارائه داد نه حرف زشت و تند كردن ر
 .گردن به حجت قوي يها رگ نه داليل قوي بايد و معنوي

 آيا اهل كتاب فقط عبارتند از يهود و نصاري؟ 
يهود  -2اند  جماعتياهل ايمان (امت محمدي  -1سوره مباركه حج  17برابر آيه 

 )مشركين جماعتي -6مجوسي جماعتي  -5عتي صابئين جما -4نصاري جماعتي  -3جماعتي

ت شش گانه به سه امت و اجماعآن  آمدنو سه بار  »الذين« موصولبا توجه به تكرار اسم 

يهود، نصاري،  -2اند  كه اهل اسالم امت محمد  -1گيرند:  مي يم و شكلگروه اساسي تقس
 اهل شرك. -3اند  كه اهل كتاب صابئين

را اهل  ينئصاب ،ه، امام قرطبي و ديگر علماء برابر اين آيهامام ابوحنيف،  حضرت عمر
كه كتاب آسماني ندارند و به عنوان اهل كتاب اند  شمارند. و تنها گروه مشركين مي كتاب

امام مالك و كتاب الخراج  أموطال ثار سنت اسالمي؛آترين  در قديمي .شوند نمي شناخته
باره رفتار حقوقي با مجوس سؤال نمودند در ابويوسف آمده كه وقتي از پيامبر قاضي 

 .»ل م  كتاك أ سّنا  ِِ  سنةَ « جواب داد:
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هجري يعني هزار سال قبل است در كتاب مشهور امام ابن حزم كه از علماي قرن پنجم 
 شمارد. مي ) مجوسي را اهل كتاب454 ص: 7(المحلّي ج خود 

 .دقت فرمائيد 628 :الك به شمارهدر موطأ م »ل م  كتاك أ ا  ِِ  سنةَ سنّ «حديث فوق را 
نكته: هر چند موطأ امام مالك حدوداً شانزده نسخه دارد و برابر شانزده روايت از امام 

نسخه روايت شده  ،بزرگوار شنيده شده و ثبت گرديده، اما به رأي بزرگان و خبرگان اسالم
صحيح، بر و و در اين نسخه معت .هاست آنترين  ودي صحيحمالمص توسط يحيي بن يحيي

زياد و كم به اي  كلمه همين مقدار ثبت شده و »ل م  كتاك أ سنا  ِِ  سنةَ «روايت مذكور 
 همراه ندارد.

 .همين مقدار را ثبت نموده 19/436 :امام طبراني در مسند كبير به شماره
مدونات موجود در جهان و كثيري از  (قرآن و سنت) و نيز اينكه برابر مستندات ديني

بينيم كه  مي و در مقابل ،شود نه غير اهل كتاب مي جزيه فقط از اهل كتاب گرفته ،اسالم
را اهل كتاب ها  آن از مجوسيان هجر جزيه گرفته يعني پيامبر  ،احاديث صحيح مطابق

  دانسته است.
 3043سنن ابوداود  – 1/227و  1/194مسند امام احمد  – 3159و  3156صحيح بخاري 

  .3232 و 1587 :سنن ترمذي
در مسند خود و عبدالرزاق و امام ابن حزم و ابوثور و غير  2/130 :امام شافعي به شماره

  اند. كه مجوس اهل كتاباند  اينان به اسناد حسن روايت نموده
روايتي كه همچون بيت  ،شوند مي ناآگاهانه بدان متوسلها  و اما روايتي كه بعضي

 با استناد به آن صادرريم ذبيحه و نكاح مجوس را پايه است و فتواي تح بي ست وسعنكبوت 
عالم و ي ها انسان از نهزند  مي تقوا و غير مكلف سر بي كاريست كه از جاهالن ،نمايند مي

 فهيم.
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غير از اينكه روايت مذكور گوياي اين است كه با مجوس همانند اهل كتاب رفتار شود 

 ��آ�سكئِ  و �  اكيح   كتاك  لأ ةَ ا  ِِ  سننّ سُ « .ذبيحه و نكاحشان حرام است
ِم   اين قسمت اضافي با توجه به مستندات آتي باطل است. »بِكئم

در سند آن فردي به نام يحيي بن سلمه ولي موجود است  9/285 :در سنن بيهقي به شماره
 – شمارند مي بن كهيل موجود است كه او شيعه بوده و محدثين او را متروك الحديث

 .)2/349(التقريب 
 گويد: تحريم نكاح و ذبايح مجوس متفق عليه نيست. مي ابن منذر •
 مجوس حرام نيست.گويد: نكاح و ذبايح  مي ابن ثور نيز •

زرتشت صراحتاً گفته كه مجوس به پيغمبري  »قرَ الفرق بني الفِ «بغدادي در كتاب  •

 ايمان داشتند.

 داند. مي موالنا ابي الكالم آزاد نيز مجوس را اهل كتاب •

 كند. مي مائده همين رأي را تأييد 5 :زير آيه 6رشيد رضا در تفسير المنار ج سيد  •

مرسل دانسته است و  كه فوقاً ذكر شد، ه روايت مستند اين جماعت رايامام ابن تيم •
آن هم در بحث تحليل و  ،مرسل نيز يكي از انواع ضعيف و غير قابل حجت است

 تحريم!!

ا استدالل به اين روايت مخدوش فتواي تحريم آيا با چنين وضعي منصفانه است كه ب •
 ذبيحه و نكاح اهل مجوس را صادر نمائيد؟

ضعيف و غير ثقه و  اقوالانسان غير محقق و مقلد و آشوب طلب فقط دنبال اينگونه  •
 .چرا كه از اتيان برهان محكم مأيوس و خجلت زده است ؛فاقد دليل و برهان است

كه به  مورد استدالل آنان با آن مقدار متن اضافياما به سمع شما برسانم كه روايت  •
حسن شيباني موجود محمد بن در نسخه روايت شده توسط اند  موطأ مالك نسبت داده

بلكه در تعليق و حاشيه خود ة منسوب به پيامبر نه در احاديث روايت شدآنهم  ،است
 )145 ص: ةباب اجلزي 334 :حسن شيباني بر موطأ (نسخه مذكور شمارهمحمد بن 
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و مجوسي براي ما  يذبيحه غير يهودي و نصران« :گويد مي امام ابن حزم بعد از اينكه •
دهد در اين  مي بر خالف باقي مطالبش كه از قرآن دليل و برهان ارائه» حالل نيست

نه تنها سكوت كرده و به هيچ آيه و روايتي مسئله (عدم حليت ذبيحه غير اهل كتاب) 
خود را نيز از اين قول (عدم حليت طعام و ذبيحه غير اهل كتاب) نمايد بلكه  نمي استناد

لذ  كُه و«: گويد مي و اندازد مي شافعي و ابي سليمانتبرئه نموده و آن را به گردن 
  .456 :ص 7المحلي ج  »سعيمكن بوأ اكفعقاُل  ك

كين بقره ازدواج با مشر 221نور و  3آيات در صفحات گذشته اشاره نموديم كه برابر  •
اما يك آيه را در قرآن نيافتيم كه گوياي حرمت  .چه زن و چه مرد حرام شده است

 ذبيحه و طعام مشركين باشد و حتي يك حديث صحيح را هم نيافتيم.

و اگر چنانچه مخالفين ما بر حقانيت فتوا و نظر خودشان مصر و پا بر جا هستند يك  •
هر چند ما به يقين  .ارائه بدهند يه از قرآن يا حديثي صحيح از جانب رسول اهللا آ

 شده و نخواهد شد و در قرآنِنكه چنان آيه و حديثي هنوز نازل كامل باور داريم 
 شود. نمي يافت ،جهان مسلمينِ موجود در ميانِ

 3حال كه چنين آيه و حديثي موجود نيست بايد به برداشت صحيح و صواب ما از آيه  •

ن �﴿ مائده ِۡ نَغ ل  َّ ن ه
ُ

ن َوَن�  أ نه ن ِ را من باب فتواي معترف شده و سر عذر و پشيماني  ﴾َّ
به آستان شارع جل جالله به زير  ،خدائي تحريم ذبيحه مجوسيان و تحريم حاللِ

 ،چرا كه حرام كننده حاللي بدون نص قطعي از طرف شارع .انداخته و به زمين ساييد
بي نسبت به قادر متعال اد بي اين شرك و جرأت و ،حالل كننده حرام استهمانند 

 .نخواهد شد ،او از آناست كه اگر بخواهد كاري كند هيچكس قادر به جلوگيري 
تفسير قرآن به قرآن و تفسير يعني مي توان با توجه به اصل مورد قبول مفسران اسالم  •

ن ﴿ تفسير آيهنتيجه گرفت كه يه ديگر، آبه  اي هآي نه ن ِ َّ ن � ِۡ نَغ ل  َّ ن ه
ُ

 هيان آهم ﴾َوَن�  أ

اُصبن ﴿ نَح َ�َ �� ِ ُُ  .باشد (به تفسير ابن عباس نيز مراجعه فرماييد) ﴾َوَن� 
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گويد: آنچه  مي بقره 173 :امام قرطبي نيز همين برداشت را نموده آنجا كه در زير آيه
پس منصفانه شود.  نمي د خوردهيمجوس براي آتش و بت پرست براي بت خود ذبح نما

ي ما، بنام غير خدا و يا براي بت و آتش و امثالهم ها كشتارگاه هاي حرف بزنيد آيا قصاب
پوشند حداقل چيزي كه بر  مي روند و لباس كار مي يا نه صبح وقتي كه سر كار ؟كنند مي ذبح
خداوندا در كارمان مشكل » به توخدايا توكل «آورند اين جمله و مشابه آن است؟  مي زبان

 .. و... و.و» خداوندا مأيوسم مكن» «ايجاد مكن
 ،نموديد مي توجه كافي صحابه و تابعين و مجتهدين دقت و ه گفته بزرگانباگر  ،آري

به رأي و ديدگاه حضرت  ايد. و راه صواب را نيافتهايد  شديد كه در خطاء و اشتباه مي ملتفت
.. نگاه كنيد كه در .و فقهايي مثل طاووس و حسن و  عبداهللا بن عمر ،حضرت علي ،عايشه

ن ﴿ :د آيهمور ن َعلَۡيه َّ ۡسُم � ن � ُۡذَكر ّم� لَۡم َ ْ من لُوا َُ ۡ
هر گاه اهل كتاب «گويند:  مي ﴾...َوَ� تَۡ

 »شود. نمي و يا مريم، بياورند از آن ذبيحه خورده رهنگام ذبح اسم غير خدا را مثل عيسي، عزي
غير خدا بر آن كه اسم اي  ذبيحه هر :اين يعني همان برداشتي كه بدان اشاره نموديم يعني

 برده نشود از طرف هر كس باشد بدون اشكال خواهد بود.
ي شهر و ها كشتارگاه هاي و مرغها  كه ذبيحه ؟چيست پس ديگر داليل اين جماعت

 ديارمان را حرام و غير مأكول و تنها ذبيحه و كشتار خود و جماعت همفكر خود را حالل
 دانند؟ مي

 :بطور خالصه به نظر اين مفتيان
ذبيحه مشرك نيز حرام و و مشرك، طعام  است كافر ارك نماز و يا متكاسل در آنت 

خوانند و يا عقيده شان توحيدي  نمي نماز ها كشتارگاه و كارمندانها  است و اغلب قصاب
 نيست.

 ن مفتيان نارس.ياي از ديدگاه ا اين بود شمه

 و اما جواب ما به نظرات ايراد شده توسط آنان
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توسط اين جماعت فرق و ها  آن كفر و كافر با تعريفات ،رك و مشركما از ش تبيين
كه اين صفحات جاي آن نيست و اگر به شرح بزرگان اسالم  .تفاوتشان آسمان تا زمين است

 حق و ناحق بيشتر روشن خواهد شد. ،دتوجه فرمائي هاز آيات و روايات مربوط

را بررسي نموديم  »...لغ    ح بِ َمن لان   ... « در همان صفحاتي كه حديث صحيح
 :شرح روايات مذكور را از نيل االوطار و شرح امام نووي بر مسلم آورديم كه فرموده بودند

قصدش از اين كار تعظيم مذبوح له باشد  –هر كس به نام غير خدا حيواني را ذبح كند «
 .»شود مي و اگر مسلمان باشد مرتد .كارش كفر است

فاعل و انجام دهنده ذبح را  ،بزرگان فقط با انجام ذبح براي غير خدااگر توجه كنيد آن 
مادام كه قصد ذابح تعظيم مذبوح له اند  بلكه اين قيد را ايراد فرموده اند، كافر و مرتد نشمرده

 شود. مي و عبادت او باشد، دچار كفر شده و مرتد
كلمات قرآني و نيز شأن و تعريف عميق ها  آن م و مقاصديپس بدينگونه به آيات و مفاه

و همچنين به احاديث و مفهوم كلمات و نيز شأن ورود احاديث توجه بيشتر  ،نزول آن
به اين گفته بزرگان دين نيز توجه و دقتي ها  و بعد از اين همه دقت و تيز بيني .بفرمائيد

كه % در كفر كسي يقين داشته باشي بابت آن يك درصد 99اگر  اند: بفرمائيد كه فرموده
اگر هزار نفر كافر مطلق «و يا » از تكفير ديگران پرهيز كنيد ،شك داريد و يقين حاصل نشده

كسي را كافر صدا كنيد و حال را كافر ندانيد و در تكفيرشان خودداري نمائيد به اندازه اينكه 
مشابه اين گونه » د شدين نباشد، نزد خدا مجرم و عاصي محسوب نخواهآ ستحقآنكه م

 ،بو بصريأالتكفري  قواعد يف(شوند.  مي در كتب و مشروحات اسالمي فراوان يافتهشدارها 

 ..).(امام غزالي و )عتقاداإل يف اإلقتصاد -بو بصري أالعذر باجلهل 

و بعضاً مسلمانان به لطف خداي سبحان مردمان شهر و ديار ما اكثراً مسلمان  ،بهر حال
و توان يافتن صراط مستقيم و اند  كردهكه مسير صحيح را گم » ضالين«جماعتي  ،جاهل

 باشند. مي ...مرضي خدا را ندارند و جماعتي ديگر
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امر  معقايد مردزيرا ما به تفتيش  ؛ان حسن ظن و نيت خير داريمبه هر حال به همه مسلمان
ش از يتوخالي بهاي  ناآگاه از منهج صحيح اسالم و مدعي انمسلمان ناگفته نماند .ماي هنشد

به قول مرحوم اقبال  اند. پسند خداوند، مسدود نموده مورد يندورود آنان را به اه ر ،همه كس
 الهوري:

 اســالم بــه ذات خـــود نــدارد هـــيچ عيبــي 
 

 عيبــي كــه هســت از مســلماني ماســت  هــر 
 

اما تشخيص اين مهم و فتواي مصاب به حق را در  ،ما كه منكر وجود كفر و كافر نيستيم
برد امور به اين بزرگي و اهميت  بينيم و نمي در شأن هر كس نياين مورد و ساير موارد دي

 طلبد. مي تخصصي را
در «نم و جزو باور و يقينم شده تنها اين است كه بنده درصدد تحقيق آ فقط آنچه كه

» قرآن و حديث صحيح نصي كه گوياي تحريم ذبيحه و طعام مجموعه و گروه خاصي باشد
 موجود درهاي  و مرغها  شماها در مورد تحريم گوشتشود، در نتيجه فتواي  نمي يافت

 ،اساس و غير مستند بي و مراكز آن در ديار و بالد اسالمي، فتوائي باطل و ها كشتارگاه
 باشد. مي

الدالله  قطعي توانند نص نمي ،نمايند مي بحث »ةكفر تارک الصال«ب: تمام رواياتي كه از 

 و مفيد يقين باشند.
گويد: اگر ترك نماز به خاطر  مي 144 ص: 2خود بر صحيح مسلم ج امام نووي در شرح 

مردم بالد ما چنين باشد و بلكه به وجوب آن معتقد باشد همچنانكه اكثر  يتكاسل و تنبل
امام شافعي و جمهور سلف و خلف نه كافر است و نه  ،چنين كسي به نظر امام مالك ،هستند

ابوحنيفه و جماعتي از اهل امام گويد: مي اً نيز.. بعد.بلكه فاسق و گنه كار است و ،مشرك
 نه كافر است و نه كشته ،كه متكاسل در نمازاند  كوفه و مزني صاحب شافعي بر اين باور

ِ�  ل�فر «نمايند و حديث  مي نساء و بعضي احاديث صحيح استدالل 48شود و به آيه  مي
= كسي اند  اينگونه تأويل نمودهرا  »ة��  ل�فر ترک  كصالِ�  لابد و –يك  –سالم و إل
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نه اينكه  ،باشد مي خواند مستحق زندان و قتل است همچنانكه كافر نيز مستحق آن نمي كه نماز
 متكاسل در نماز نيز كافر است.

 -1 »ت ِ حدی ثالثمسع  إ يٌمرأدم تل   «جماعتي ديگر از علماء با توجه به حديث 
 در نماز و كسي كه نمازچون متكاسل  ،قاتل ناحق -3متأهل زناكار  -2كفر بعد از ايمان 

تارك شود، وجود ندارد، پس كشتن  مي خواند در اين موارد سه گانه كه خونشان مباح نمي
 چه برسد به اينكه او را كافر محسوب نمايند. ،نماز نيز باطل و غير معتمد و فاقد حجت است

عدم ت�ف  تكمک «ر مورد الزم به ذكر است: محدث معاصر ناصرالدين آلباني د

 .نمايم مي نگاشته كه توجه شما را بدان جلباي  رساله »ة كصال
نقل نموده از مواردي را در اين مورد  113و ص  114ص 1ج ةفقه السنسيد سابق در 

كافر  ةتارک الصالامام شافعي و امام مالك رأيشان اينست كه  ،جمله اينكه امام ابوحنيفه
 نيست.

 شافعي و امام احمد نقلامام را در اين مورد ميان  اي هطبقات شافعيه مناظرامام سبكي در 

عدم تكفري تارک «امام احمد را در مورد  ،امام شافعي كه كند كه گوياي اين است مي

 و امام احمد نيز سكوت را اختيار كرده است. همحكوم نمود »ةالصال

الف وجود داشته چگونه شما يك كه تا اين حد بر سر آن نزاع و اختاي  مسئله بهر حال
 نماييد؟ آيا اين وجدان و مي حكم به كفر ديگران ،طرف آن را محكم گرفته و برابر آن

 انصاف است؟

ْ قَۡوٗ� ﴿ :يهآپس كجاست توجه به  َ َوقُولُوا َّ � ْ وا ُُ ّّ دٗ � َ َسدن  امام ابي بكر شافعي ﴾٧ا  

گويد:  مي ]١٢٦ص ٢ج خياراأل ةيكفا[مشقي كه از علماي قرن نهم هجري است در كتاب د

 دانند. نمي قول صحيح همان قول جمهور است كه متكاسل در نماز را كافر

ّصلَٰوةَ َوَ� ﴿ روم 31و اما در مورد استنادتان به آيه  ْ �ل ُموا ني ِ
َ

وهُ َوأ ُُ ّّ ن َو� نَ�ۡه نَ� � َ ِن ُُنو
نَ�  � ُۡمۡ�ن َ  �ل ْ نن  ﴾٣تَُ�وُُوا
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مشركان ي  كنيد و از او بترسيد و نماز را بر پا داريد و از زمره يم در حالي كه به او رجوع«
 ».مباشيد

ها  گويد: اينكه بعضي مي 441الي ص  436ص 2ن حجر عسقالني در فتح الباري جبامام ا 

و استدالل شان باطل است  اند، حكم نموده »ةتارک الصال«با استدالل به اين آيه به كفر 

ترك نماز يكي از كارهاي مشركين است و «آيه چنين است  كه: معنياند  جواب داده شده
رك نه اينكه همانند آنان مش ،خواند در اين فعل به مشركين شبيه است نمي نمازمسلمانيكه 

ن  ةالصال نّ تَرکَ أ» باشد رد النّهامعأَ مِ نِ التشبّ  يلِ املرشكني فَوَ ن نّ إال  ،ه هبمعَ  وافقهم يفمَ

  .كان مرشكاً  ةترک الصال

 داند. نمي را كافر »ةتارک الصال«ابن حجر نيز  پس

 كهذبايح اين است  آنو فتواي تحريم  ها كشتارگاه هاي بر ذبيحه جماعت نديگر ايراد اي
گيرد و گردن حيوان از  نمي ذبح شرعي صورتها  و قصابخانه ها كشتارگاه : در اينگويند مي

اين  .شود نمي وجدين) زده و ، مريعضي روايات بدان اشاره شده (حلقآنجائي كه در ب
 و يكي را پايين، بنابراين چنين ذبايحي حكم مردار دارند.زند  مي دستگاه برقي يكي را باال

م نگاهي ااز تشريع احكارع گويم: اگر اين آقايان به اهداف و مقاصد ش مي درجواب
د و دردي را بر ديگر نمودن نمي ناشيانهداشتند به اين سرعت اقدام به فتوا و اجتهاد  مي آگاهانه

 افزودند. نمي دردهاي جامعه ما
هر چند عمل ذبح در مدونات اسالمي از جهت اصطالحي تعريف شده و كاربرد دارد، اما 

و در اين رابطه منجدات و فرهنگ لغات را بررسي  توجهي كنيداگر از جهت لغوي بدان 
هم در دايره تعاريف ذبح شرعي، اين چنين خواهيد رسيد و اين تعريف را اي  نتيجه نمائيد به

 دانست. دمعمول و مقبول خواهي
.. كه هدف از اين .شكافتن و ،سوراخ كردن ،ذبح از جهت لغوي مساوي است با: كشتن

نيز همان اخراج خون از بدن حيوان همراه قصد و ..) .كار (شكافتن، سوراخ نمودن، كشتن و
 باشد. مي ،نيت استفاده و تغذيه از آن
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قطع  ،روش تذكيه و ذبح حيوانترين  صحيح اند، ذكر شدهتنانكه علما مهمچ ،آري
 باشد. مي تيز و برندهاي  وسيله وان بهشاهرگ گردن حي
 تا نادانسته ،الحات و كلمات به كار برده شده توسط علماء توجه نمودطاما بايد به اص

 .نياندازيم ءجهل و عدم تعقل و درك خود را به گردن علما
خوريم كه هر دو  مي اصول و اصول فقه با دو اصطالح صحيح و اصح بر هاي در كتاب

بر درجه و يا  با اين تفاوت جزئي كه اَصح .هستند هگوياي صحت كار و تأييد مورد مربوط
 داللت دارد.درجاتي باالتر و بيشتر در صحيح بودن 

 ...و تر خوب خوب و ،تر مثل شيرين و شيرين
روش اين است كه ترين  گويند صحيح مي مورد روش ذبح بنابراين وقتي كه علماء در

روش ترين  حيوان با قطع حلق و مري و وجدين باشد يعني اين بهترين و صحيحزدنِ گردن 
 است نه اينكه غير از اين درست نيست و حكم مردار را دارد.

بلكه اصل  ،چنين روشي كاربرد ندارد و جايش خالي است ،مي دانيم كه هنگام ضرورت
باشد و  مي همان اخراج خون از بدن حيوان به نيت ذبح و جلوگيري از تلف شدن آن ،ر ذبحد

 اند. شدههيچ كدام از مسلمانان بدين مسئله هم معترض ن
در اين هنگام به  ،گذارد مي كند و پا به فرار مي شود و رم مي وحشي ،اي گاهاً حيوان اهلي

باشد هر جائي از بدنش را زخمي نموده تا به  اي كه ممكن برندهاي  وسيله با هرقصد كشتن 
صحيح و بال اشكال است اگر چه غير از  ،سبب زخم و جراحت از پاي درآيد و تسليم شود

 ديگر تا پايان حياتش بر آن صورت نگيرد. اي هتذكيآن جراحت هيچ گونه 
بحث نموده و ديگر به  آن كه قرآن فقط از ذبح به صورت مطلق است به همين علت

قرار نيست در طول چرا كه ؛ ذبح و كشتن اشاره ننموده يزئيات و چگونگي آن و يا جاج
از كارد و چاقو و شمشير و امثالهم استفاده شود بلكه ازمنه و ادوار با همان روش ابتدائي 

 دور پيشرفت بشريت آگاه است.خيلي هاي  خداي سبحان به علم وسيع خود از آينده و آينده
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رائي داشته و دشمنان دين ا، كآدميحيات هاي  كند تا آخرين لحظه مي قانوني را تصويب
برآن رخنه و اشكال وارد ننمايند و اين يكي از صدها و هزاران نمونه بارز اعجاز قرآن و 

 باشد. مي صلي اهللا عليه وسلماش  عظمت فرستنده

ابراين وقتي بن »...امك  ععمكل ِكليكتإ« :در حديث صحيح به نيت در اعمال اشاره شده
بني آدم پاي چوبه دار يا همان دستگاه و وسايل حيواني در كشتارگاه به نيت ذبح و استفاده 

شود، غير از اين است كه تمام  مي الدم) كشيده رما انه ه تعبير پيامبر برقي، زير تيغ برنده (ب
 ؟شرط ذبح در آن تحقق يافته

ه و استفاده از آن و گاهاً نيز بدون ت تغذييمردار آن است كه بدون قصد ذبح و بدون ن
 شود.  مي بر اثر بيماري و درد و سموم تلف ،فاعل و انجام دهنده اين عمل

 ا اينگونه بر شمرده: قرآن انواع مردار ر

كه اين نوع مردار خون از بدنش خارج نشده و داخل بدنش لخته  ،ه شده= خف ةمنخنق
 نمايد. مي و سريعاً شروع به فاسد شدنبسته 

 ،بتر= كتك خورده، بوسيله آدمي يا غير آدمي در اثر كتك خوردن و ض ةماقاب
شود  نمي از بدن حيوان خارج بدنش سياه و كبود شده و چون خون جمع بستههاي  قسمت

 .بخشد مي فساد گوشت را تسريع
كه اگر آيد  مي الزم به ذكر است حرمت اين مورد نوعي تنبيه و تعزير فاعل آن به حساب

خود باشد با توجه به حرمت گوشت حيوان حق استفاده از آن را  نيكه كتكش زده از آنِحيوا
و اگر  .ندارد تا احساس ضرر و زيان نموده و باري ديگر به چنين فعل زشتي متوسل نشود
ديگر  رحيوان زده شده از آن خودش نيست با پرداخت غرامت آن به صاحبش تنبيه شده و با

 هد.فعلي را انجام ندچنين 

صاحبش بر اثر پرت شدن ناگهاني چون  مرداراين نوع  –= پرت شده از جاي بلند  ةيُمتدّ 
از بدنش كه به هايي  در حين پرت شدن قسمت نيزنداشته و آن را  نيت ذبح و استفاده از اصالً
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و چون خون به اندازه كافي از بدن حيوان خارج نشده در تسريع زمين زده سياه و كبود شده 
 گوشت نقش بسزائي دارد.فساد 

نيز = حيواني كه بر اثر شاخ زدن يا ضربت ديگر حيوانات مرده باشد. اين نوع  ةاَطيحَ 
 اي كه در ذبح حيوان مد نظر است (كشتن بهچون بر اثر ضربت و فشار مرده و هدف اصلي 

 نيت استفاده آدمي) در آن تحقق نيافته حرام و غير قابل استفاده معرفي شده است.
آدمي نيز نقش داشته باشد همچنانكه يعني به جان هم انداختن حيوانات  اگر در اين كارو 

 اح و خوش گذشتن اوقات خود اين كار را انجاممزهنوز هم در بعضي كشورها براي 

دن فاعالن جاهل نمو متضررنوعي تنبيه و تعزير و  )ذة(موقوهمانند مورد اولي  ،دهند مي

 است. بهر حال اگر دقت شود در يكايك موارد ياد شدهمحسوب و مدنظر قرار گرفته 
 شود: مي (مردارها) نقطه مشتركي كه مشاهده

  .الف: خارج نشدن كامل خون از بدن حيوان
 .ب: عدمِ نيت و هدف از آن براي استفاده و تغذيه آدمي

و حال آنكه به صراحت قرآن هدف از خلقت اكثر موجودات استفاده و بهره و نفع آدمي 
در اين مورد به آياتي كه ( .بوده است ،ه طور عموم و تغذيه و قواي جسم و جان او خصوصاًب

 ،از آن استنباط شدهاباحه موجودات براي آدمي  ضابطهدر صفحات اول جزوه اشاره شد كه 
 .)توجه فرمائيد

از  ها انسان توان به حيواني كه در كشتارگاه به نيت ذبح و به قصد استفاده نمي ،بنابراين

مأَ ما «آماده شده و با وسايل برنده  ،آن اصطالح  ،گماشته شده استها  به ذبح او همت »هنَرَ الدّ

 صادر نمود.آن را  مردار و ميته بكار برد و فتواي تحريم
 باشد. مي انصافي و رجماً بالغيب بي اين نهايت

كه غير خدا را  اند يي جاهل بودهها گروه جماعات و ،نكته: چون در طول تاريخ و ادوار
دادند، و به  مي ارباب و صاحب كار خود دانسته و قرباني و نذر و نياز را به نام آنان انجام

قرآن در برابر كردند،  مي خود را ذكرهاي  نام بت و بت گونه ،ذبح حيوانات و هنگام كشتن
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وبار در سوره دوبار در مكه معظمه و د 4اساس قد علم كرده و طي  بي اين فرهنگ جاهلي و
آن فعل قبيح خودداري نماييم و به هنگام ذبح نموده كه بايد از مدينه منوره ما را بدان متذكر 

 و كشتن حيوانات نام خدا را ببريم و نام غير او را فراموش نماييم.
، نوعي ارفاق به حيوان است كه با زدنِ شاهرگ حياتي او، به تسليم يفلسفه ذبح شرع

بينيم امروز  مي ببخشيم و كمتر دچار درد و اَلَم و زجر شود و اگرشدن و جان دادنش سرعت 
اين هدف اصلي با آالت برقي برنده و در عرض چند ثانيه (به مراتب كمتر از  ها كشتارگاه در

بايد متوجه شد كه ذبح شرعي صورت گرفته و  ،يابد مي ..) تحقق. كارد و چاقو و ازمان ذبح ب
لي شده و حاال اين روش مدرن است كه نياز بشريت را محقق هدف و مراد شارع از ذبح، عم

 سازد. مي و برآورده
 هاي زير مراجعه فرمائيد: در مورد فلسفه ذبح شرعي به كتاب

 ن از ديدگاه امام شاطبي ياهداف د -1

 ابن عاشور ةمقاصد الرشيع -2

 . ... سوره مائده و 5تفسير قاضي ابن العربي مالكي تحت آيه  -3
حتي اگر از قسمت تعيين شده  .برقي امروزي صحيح و بال اشكال است پس ذبح با وسايل

 نصف سرِ حيوان و طيور را بگيرد. و بلكهتوسط آن روايات گردن حيوان زده نشود 
بر حيوان و طيوري كه در  اي هحظك الكتريكي چند لوهوش نمودن و وارد كردن ش بي 

 حال ذبح شدن هستند، هيچ مشكلي ندارد و صحيح است.

 574و ص 573ص 8ج  ةمن قدابني اغم )1

 273ص  4مغني محتاج ج )2

 168ص  4ج ةلسنفقه ا )3

 31الي  29ص  3المفصل عبدالكريم زيدان ج )4

 دكتر شرباصي – ةيسئلونك في الدين و الحيا )5

 في الفقه االسالمي موسوعه هاي  كتاب –و ساير فتاواي حديثه 
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چه حكمي  -ام ذبحهنگ هيعني بسم اهللا گفتن بر حيوان ب –تسميه بر ذبيحه 
 دارد؟

 به اين نكات توجه فرمائيد:قبل از جواب 
 .الف: شكي نيست كه خداي سبحان از نسيان و فراموشكاري بدور است

 .ثمر در كالم پاك و منزه است بي و يا تكرارب: شارع جل جالله از تناقض گويي 
 ج: به حقانيت قرآن و صحت تمامي آياتش يقين داريم.

 نگاهياند  بر ذبيحه را حاملر موارد قبلي به آياتي كه بحث تسميه با توجه و دقت د
 اندازيم. مي

به مفهوم و پردازد و هر آيه  مي قضيه ) به اين121 ،119 ،118يه (آ 3در سوره انعام طي 
 .اشاره دارد پيامي غير از ديگر آيات مربوطه

يات خدا ايمان آد اگر به از هر آنچه نام خدا بر آن برده شده بخوري«آمده كه  118در آيه 
اين است: دشمنان دين و قرآن به هنگام نزول آن، بنا بر نگاه خود پس پيام آيه گوياي » داريد

شده خود و گاهاً چيزهايي كه خداوند به عنوان تنبيه و تعزير آنان، به كتب و شرايع تحريف 
از بهايم و انعام و  بر آنان حرام كرده بود، به اين سبب و به زعم باطل خود بعضيموقتي 

دانستند و مسلمانان را در آن موارد دچار شك و شبهه  مي حرام ،چيزهاي حالل ديگر را
كه شارع جل جالله در آنان بود هاي  اندازي كه در نتيجه اين طرز تفكر و شبه ،نموده بودند

موقف باطل  رأي داد و براي مخالفت و اعالمها  آن ت و اباحهتازه (قرآن) به حلّياين قانون 
ي ها روزي ساير مشركين و يهود و نصاري به مسلمانان امر فرموده كه اين بهايم و انعام و

 بسم اهللا گفته و از آن بخوريد. فقط كافيستو هنگام ذبح و اكل اند  طيب حالل
آنچه به زعم دشمنان قرآن ( قبلي حرام بوده و در شريعت ما حالل شدهآنچه در شرايع 

 :(آل عمران آيات .يات موجود هستندآدر اين  )آنكه خالف آن صادق بود حرام بود و حال
 160نساء  – 29توبه  – 32اعراف  – 140و  139و  148و 150و 146 :انعام آيات – 50و  93
 چرا فقط بر آنان حرام شده بودند؟ ..).و 59يونس  – 116و  118نحل آيات  – 1مائده  –
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كه در مقابل  ،آوردند مي را به هنگام ذبح حيوانات و بزرگان خودها  زيرا آنان نام بت
با اين قيد كه به هنگام ذبح بر خالف  را حالل اعالم نمود حيواناتيشارع به نص قطعي چنان 

 آورند، شما نام خدا را ذكر كنيد.  مي آنان كه نام بت را
 ،است شده و به مسلمين هشدار داد كه آنچه حرام باشد در اين كتاب (قرآن) مفصالً بيان

ّرَم َعلَۡيُ�مۡ ﴿ َّ لَُ�م ّن�   ََ ّص  . ﴾َوقَۡد فَ
.. نام .يد و بلكه به جاي نام بت و ارباب وندشمنانتان توجه نكهاي  يعني به ياوه گويي

 از آن بخوريد. ه ودرذكر كرا پروردگارتان 
ا آن آنچه كه حرام باشد و خدا شما ر ،اي اهل ايمان :انعام نيز همين است 119يه آپيام 

پس آنچه كه در اين كتاب حرام  ،طور مفصل در اين كتاب ذكر شدهه بنهي فرموده باشد 
 معرفي نشده باشد كافيست نام خدا را برده و از نام غير او حذر كرده و از آن استفاده نمائيد.

و خدايان ما ها  گفتند: هر حيواني كه نام بت مي آمده كه مشركين همين سوره 138در آيه 
كسي  اند، برده نشود حرام است و نيز حيواناتي كه به عنوان سهم خدايان تعيين شده بر آن

 اند. استفاده نمايد، چون حرامها  آن نبايد از
شما مسلمين نيز هر حيوانيكه نام به همين مناسبت بود كه خداي سبحان نيز امر فرمود، 

َ ﴿ نخوريد ،خدا بر آن برده نشده ّم� ل ْ من لُوا َُ ۡ
تَۡ ُٞ  َوَ�  نۡس لَف ۥ  ن نُُّه ن َعلَۡيه َّ ُم � ۡس ن � ُۡذَكر نّن  ۡم َ

وَن  ُّ َ� َ�ُو ِن ٰ �َ َّ َ�  �ل ۡو�ن
َ

نَ�ُ أ ُ�وَن � َُمۡ�ن ُّ�ۡم ل ُن ُموُهۡم � َُ ِۡ َط
َ

لُوُ�ۡمۖ نۡن أ ٰدن �َ ُ ۡم �ن ن ن ِ١﴾ 
 .]١٢١[األنعام:

قرآن ا مشركين و دشمنان مراد و مقصود آيه و شارع جل جالله همان مخالفت ب ،بنابراين
آن را  ..).ين وئنه اينكه هر حيواني كه مسلمين و اهل كتاب (يهود، نصاري، مجوس صاب ،بود

 .دا را نبرند ذبيحه شان حرام باشد. اصالً پيام و مقصود آيه اين نيستذبح كنند اگر نام خ
ي اسالم و فقها امام شافعي و پيروان او، روايتي از امام احمد و جماعتي ديگر از علماء

 .دانند مي سهواً و عمداً بال اشكالآن را  دانند و ترك مي تسميه بر ذبيحه را مستحب
 .565ص 8امام ابن قدامه در مغني ج •
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 .46ص  5اني در البدايع جسامام كا •
 349 ،348، 340صفحات  5امام شوكاني در نيل االوطار ج  •

 باشند. مي مين نظرابوهريره، طاووس و امام مالك نيز بر ه ،ابن عباس •

در حديث صحيح آمده كه هر گاه معلوم نباشد كه بر ذبيحه تسميه گفته شده يا نه به  
حالل و بال  ،هنگام خوردنِ گوشت آن، بسم اهللا گفته شود و از آن طعام استفاده و تغذيه شود

 .)7398، 5498، 5507، 2057 هاي: (صحيح امام بخاري شماره .اشكال است
و ديگر جاهاي عمومي)  ها كشتارگاه ها زياد باشند و با هم ذبح شوند (مثل هرگاه ذبيحه 

تسميه گفته  كافي است و نيازي نيست كه بر يكايك ذبايحها  آن گفتن يك بار بسم اهللا بر
 شود.
 565ص 8مغني ابن قدامه حنبلي ج )1
 50ص  5البدايع امام كاساني ج  )2

 25ص  3المفصل عبدالكريم زيدان ج )3

 ه به جهت قبله چه حكمي دارد؟حيرو كردن ذب
يت و خبر و اثري در مورد استحباب ااين عمل نه واجب است و نه سنت و هيچ گونه رو

 .آن وارد نيست و اگر كسي شخصاً اين عمل را انجام داد خوب و بال اشكال است

 169ص 4سيد سابق ج ةفقه السن )1

 576ص 8مغني ابن قدامه ج )2

 60ص 5امام كاساني ج والصنايع البدايع )3

 1900مسئله شماره  3المفصل عبدالكريم زيدان ج )4

شعبي، قاسم بن محمد، حسن بصري و  ،مده كه امام نخعيآدر المحلي امام ابن حزم  )5
 باشند. مي كثيري ديگر از فقها و مجتهدين بر همين رأي

 جالله بدان اشاره بود حتماً شارع جلّ مي اگر اين عمل الزم :افزايد مي امام ابن حزم
 .)454ص 7ي ج(المحلّ .رمودف مي



 43 هاي بإلد ما تحقيقي پيرامون حكم ذبيحه

از آن را  ي سالمتيها راه مواظب جسم خود باشيد و !برادران و خواهران مسلمانم ،آري
دين اسالم بياموزيد همچنانكه بايستي در مواظبت به طهارت روحي و تزكيه دروني كوشا 

 باشيد.
ف مقرر خدا اوامر وتكاليتواند به  مي چرا كه عقل سالم در جسد سالم است و جسد سالم

 جامة عمل بپوشد.
اعالم ارزش مقدس مئابان مذهبي نما كه اسالم عزيز از آن  بي خشك وي ها تعصب و با

َوَ� ﴿ :و به قول قرآنجسم و جان خود را به مخاطره نياندازيد  ،نمايد مي دوري و انزجار
ن  َُكٱ نَ� �ّ�ۡ ل َُ�ۡم � َۡدن

َ
ّن ِ ْ وا ُُ  ».هالكت نياندازيدو خويشتن را بدست خود به « ﴾تُۡل

 به مشكالت و هالكت گرفتار نكنيد. با دست خود، خودتان را 
اصلي كه زير هاي  هاي رسمي و شركت كشتارگاه وها  پس مواظب باشيد كه از قصابخانه

متخصص نظر جمعي از كارمندان مجرب و كارآزموده و نيز با حضور پزشكان و بيطارهاي 
مشخص و ممهور از هاي  و با بسته بندياند  ت، مشغول كارحيواناهاي  در امور درد و بيماري

مورد نياز هاي  و مرغها  گوشتنمايند،  مي توزيع در شهررا ها  آن وزارت بهداشت و درمان،
موجود در حيوانات و طيور به دور هاي  شاءاهللا از ابتال به بيماري تا انخود را تهيه نماييد، 
 ساعي و كوشا باشيم. ،در انجام تكاليف الهي و سرحال بيشترباشيم و با تني سالم 





 
 
 

 
 

 »آخر سخن«

 »ضي ندارداست كه احتياج به قاي هوجدان تنها محكم«آخر سخن اينكه 
 پس بياييم وجدان و انصاف خفته مان را بيدار كنيم.

و بدانيد كه تنها صفت تقوا است كه شايسته مؤمن است و بايستي هر مسلماني بدان مزين 
بزرگ كرامت به ايي بزرگترين مرض و آفت و دردي است كه انسان را از مقام تقو بي وباشد 

و به تعبير دهد،  مي ز حيوان پايين تر هم تنزلمقام حيواني و حتي اترين  اسفل السافلين و پست

ِ ﴿ :قرآن َا َۡ َ
َۡ ُهۡم أ َ ٰمن ِ ََ ۡ ُ

َ
�ۡ� نَك َك ِ ُ َٓ ْو

ُ
 .]١٧٩األعراف: [ ﴾أ

حكسبا  «مان بازجويي و بازخواست خواهيم شد پس د در تمامي اقوال و اعماليبدان
 .»ن ُكسبا أافس�  قب  أ

زيرا به  ؛نابجا دست برداريمي ها تعصب صوص ثابت دينمان تحقيق كنيم و ازنبياييد در 
استعفاء و  تعصب يعني ،تاختن بدون عقلتعصب يعني «قول دانشمند فهيم خارجي 

 ».خداحافظي با عقل
كنار گذاشته و با تحقيق  ،پوشاند مي عقل و بينش را ،اهپردة سيپس تعصب را كه همانند 

همه و همه در البه الي نصوص را كه ها  به نصوص ديني نگاه كنيم و واقعيت از نو ،عالمانه
 ان بدهيم.نشاند  پيدا كرده و به بندگان خدا كه طالب واقعيتاند  ديني ما نهفته

 
 

 به اميد آن روز
 

 برادر خير خواه شما
 وب شيخ وجيمياي
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